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Aanwezige leden: Marco Hesp, Ellen Jacobs, Anton de Wit, 
Frank ten Doeschate , Toos Tielen, Pieter van den Homberg, 
Chantal Versleijen, Hilske Janssen. 
Adviseurs: Bart Engels, Hay Mulders (later) 
Gasten: Ruud Baltussen, Piet Swinkels, Jan van der Vight 
Afwezig m.k.: Wiel Berden, Hay Engels (komt later), Karin 
van Rengs  
Afwezig z.k.: Geert Vogelzangs 
Notulist: Hilske Janssen 
 

Genomen besluiten: 
 

Actie lijst:                                                                   
 

 
 
1. Opening en berichten van verhindering.  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Er is een bericht van 
verhindering binnengekomen van Wiel Berden en Hay Engels. Hay Mulders komt waarschijnlijk 
later. 
Karin is afgemeld tot nader order. 
 
2. Vaststellen  agenda. 
Agenda wordt vastgesteld. Balgooien wordt toegevoegd. 
 
3. Verslag dorpsraadvergadering d.d. 11-1-2012. 
De folders van de regiotaxi zijn nog niet binnen.  
Alle info over het Buurtcafé thema gezondheidscentrum staat op de website van het 
Gezondheidscentrum America. Toos geeft dit door aan Hay M om te communiceren via 
het Peelklokje. 
Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan Hilske. 
 
4. Zwarte Plakheide, peelheide-route door Jan van der Vight . 
Jan is secretaris van de Stichting Knopen Lopen. De bedoeling is dat alle wandelroutes in de 
gemeente “aan elkaar geknoopt worden”. Het zou leuk zijn om een wandelroute over de 
Zuringspeel te laten lopen naar de Zwarte Plakheide. Alle partijen zijn enthousiast. Het is de 
bedoeling dat bovenop de Zuringspeel een kunstwerk/uitkijkpunt komt. De geplande route wordt 
toegelicht. Het idee is om het plan in te dienen voor het Maashorstfonds. Voor het einde van het 
jaar moet de nieuwe routekaart klaar zijn. De bewegwijzering wordt uniform in de gemeente, met 
de mogelijkheid om per dorp een eigen logo toe te voegen. 
Er wordt gevraagd naar de stand van zaken bij de werkgroep Zwarte Plakheide in America.  
Met betrekking tot de route over de Slengweg en het gedenkteken is de werkgroep uit America 
nog in gesprek met de eigenaar van de grond. Met betrekking tot de tijdsplanning is nog niets 
bekend. 
Het zou leuk zijn als het Turfstèkerspad en het Kabroeks Ommetje aan zouden sluiten op de route. 
Er wordt gevraagd of voortaan iemand van Dorpsraad America aanwezig kan zijn bij overleg hier 
over. Chantal zal aansluiten. 
De werkgroep voor de Peelheide-fietsroute heeft de route, routebordjes en informatieborden 
geïnventariseerd. De route van 45 km. wordt toegelicht. De werkgroep houdt zich aanbevolen als 
er nog mensen ideeën hebben voor interessante “points of interest” of informatie. 
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5. Evaluatie Schiksedijk. 
Deze maand ligt er een jaar de “knip” in de Schiksedijk. Via de website hebben inwoners hun 
mening kunnen uiten: 32% zegt dat hij er mag blijven liggen, 41% wil hem laten weghalen, 28% 
zegt dat het goed is voor fietsers, maar dat ze het zelf jammer vinden dat ze er niet meer langs 
kunnen. Er hebben zo’n 30 mensen gereageerd. Landbouwvoertuigen kunnen er overheen, mits de 
bult niet verhoogd wordt. 
De doelstelling was het verkeersluw maken van de Schiksedijk en het verkeersveilig maken voor 
fietsers, op een manier zodat landbouwers er overheen kunnen. Deze doelstelling is gehaald. Bij 
de gemeente zal worden aangegeven de situatie zo te laten als deze is. 
 
6. Financieel jaarverslag 2011. 
Toos en Pieter hebben gisteren de kascontrole gedaan en de boekhouding goedgekeurd. Zij 
worden bedankt voor hun inzet. Het overzicht van de Dorpsraadfinanciën wordt besproken.  
De laatste stand van zaken met betrekking tot de prioriteitsgelden wordt besproken.  
Voor de volgende projecten is geld gelabeld en wordt dit doorgegeven bij de gemeente: America 
dàt stiët / kunstwerk, Peelheideroute/ Zwarte Plakheide, basket trapveldje, 125 jaar parochie 
America in 2016. 

 
7. Verslag DRO 7-2-2012. 
Bijna alle dorpen waren present en informeerden elkaar over hun ontwikkelingen. Melderslo is 
bezig met een nieuwe aanbieder (Woonwenz Venlo) die daar woningen zou willen bouwen. Dat 
interesseert de andere dorpen zeer, want er wordt bijna in geen enkele kern gebouwd door Wonen 
Limburg. De gemeente is hierover heel positief. Hier wordt een keer verder over doorgepraat. 
De gemeente gaat opleidingen en aanschafkosten AED’s betalen. 
Er zijn ervaringen uitgewisseld over hoe een jaarlijkse vergadering met verenigingen verloopt in de 
dorpen. Wij willen graag meer interactie en minder eenrichting-communicatie. Dit wordt 
meegenomen in de voorbereiding voor de vergadering in het najaar. 
 
8. Oranjecomité. 
Per 1 januari is het Oranjecomité wegens te weinig belangstelling van deelnemers en helpers 
gestopt met de werkzaamheden. De stichting bestaat nog, er is gevraagd of er mensen zijn die dit 
over willen nemen. De Dorpsraad zou blij zijn als zo’n activiteit blijft bestaan en vindt het jammer 
als deze activiteit verdwijnt. 
Er hebben zich nog geen belangstellenden gemeld. 
Chantal zal dit ook in de Ouderraad aankaarten. 
 
9. America in het Groen. 
De afsluitingsdatum van het project is nog niet bekend.  
 
6. Lopende zaken; actuele zaken, zoals:   
     * Zuringspeel- 

In het DRO is aangegeven dat wij de cijfers uit het rapport moeilijk zelf kunnen 
interpreteren. Er hebben zich 2 personen gemeld die er wel naar wilden kijken. 
Eén van de 2 is nog bezig, de ander heeft al aangegeven dat wij ons niet al te 
zeer zorgen hoeven maken over de waarden. Zij adviseerde het bureau uit te 
nodigen in onze vergadering om uitleg te geven. De Dorpsraad maakt hier graag 
gebruik van. Omwonenden worden uitgenodigd. Zijn er veel belangstellenden, dan 
wordt een aparte bijeenkomst gepland. 

     * Prorail- 
Recent heeft Prorail aangegeven dat er toch gebreken in het spoor zijn 
geconstateerd, die verholpen zullen worden. We hopen op grote verbetering. 

     * Brief WMO- 
Er is een uitnodiging voor een symposium op 10 maart gekomen. Dorpsraadleden 
kunnen zichzelf opgeven. 
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   * VKKL- 
Op 3 maart is er een interessante dag van VKKL. Hay E zal aanwezig zijn, Toos zal 
meegaan. 

     * Welkomstborden- 
Er is bericht gekomen dat AGMI de verdwenen borden voor haar rekening zal 
vervangen.  

     * Aanplant kompoorten- 
Vanuit prioriteitsgelden is €6000 aangevraagd. Vanuit de floriadegelden wordt 
verwacht dat er €3000 beschikbaar komt. Bij de gemeente is €2000 gevraagd. 
Daarnaast hebben we bij het Leefbaarheidsfonds van Wonen Limburg €5000 
aangevraagd. Deze zullen we niet ontvangen, maar hopelijk wel een deel. 
Misschien kunnen we vanuit America in het Groen nog wat geld ontvangen.  
Als we met een tekort zitten, kunnen we meer prioriteitsgelden inzetten, of we 
kunnen enkele straten niet aanpakken. We besluiten hierover zodra duidelijk is 
wat de financiën zullen bedragen. Als er een tekort is tot €1500, wil de Dorpsraad 
het vanuit de prioriteitsgelden bijpassen. Is er een groter tekort, dan nemen we 
andere beslissingen. 
Aangegeven wordt dat duidelijk moet zijn hoe het onderhoud plaats gaat vinden. 

     * Brief Waterschap- 
Ieder heeft de brief kunnen lezen; het plan bestaat nog, maar er is momenteel 
geen geld voor uitvoering. 

     * Spoorwegovergang Nusseleinstraat- 
Er is opnieuw gekeken naar de situatie en toegezegd dat de situatie nog verbeterd 
zal worden. 

     * America in het Groen-  
De gelden voor het tweede halfjaar zijn nog niet ontvangen van de gemeente. 
Hier is meermaals naar gevraagd; het zou nu overgemaakt worden. 

     * AED- 
De kosten voor opleiden kunnen gesubsidieerd worden, mits ondergebracht bij 
een stichting. Daarom is besloten dat dit via de Dorpsraad gaat lopen. 

     * Balgooien-  
Er zijn slechts 2 stellen die mee doen, en het boerenbruidspaar. De tijd is blijven 
staan op 11.00 uur, ondanks dat de mis nu ook om die tijd is. In de toekomst zal 
naar het tijdstip gekeken kunnen worden.  
Dorpsraad America heeft bij de gemeente aangegeven dat ze ook bij mensen die 
buiten de kern Horst wonen, vragen of ze willen meedoen aan het Balgooien. We 
verzoeken of de gemeente dat zal doorgeven aan de Dorpsraad wie mee willen 
doen. 

     * Website- 
Er waren technische problemen. De kosten lijken behoorlijk toe te nemen. Marco 
volgt de ontwikkelingen nauwlettend. De kosten zijn het waard als er een heel 
goed product uit voort zal komen. 

 
10. Mededelingen, ingekomen / uitgaande stukken. 
• Er is sinds kort een 2-daagse NS wandeling van 35 km. vanaf station Horst-Sevenum 

naar Deurne. Daarbij zijn 3 overnachtingsmogelijkheden opgenomen. 
• Met betrekking tot bouwen in ’t Slik: er is contact geweest met de wethouder. Naar 

aanleiding van dit contact zal de Dorpsraad de gemeente in een brief vragen wat de 
plannen zijn en de bezorgdheid nogmaals benadrukken. Er zal gevraagd worden naar 
een schriftelijke reactie. 

• Frank en Pieter gaan naar de bijeenkomst van de Rabobank. 
• Ontwikkelingen van het hippisch centrum: het zou de vergunningsfase ingaan. Dit is 

echter uitgesteld bij de commissie Ruimte. Bart geeft aan wanneer het in de 
commissie komt. 
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11. Rondvraag /sluiting 
• Hay M: de huisvuilinzameling zou volgens het Peelklokje 18/2 zijn, maar dit klopt niet. Er is 

onduidelijkheid over de inzameldata met de Carnaval. Hij heeft bij de gemeente verzocht om 
wijzigingen duidelijk aan te geven. 

• Hay M: Misschien is het zinvol om mededelingen voor de vergadering in een memo op de mail 
te zetten, om tijd in de vergadering te besparen. Dit gaan we doen. 

• Pieter: Peter Janssen klaagt over geluidsoverlast van de drempel op de Hofweg. In feite moet 
hij zelf dit soort klachten melden bij de gemeente. Dat is gebeurd, hij heeft het gevoel dat hij 
niet serieus wordt genomen bij de gemeente. De Dorpsraad raadt aan in eerste instantie bij de 
gemeente aan te houden en aan te geven dat hij zich niet serieus genomen voelt. De 
Dorpsraad komt in actie als er hier over meer signalen zijn. 

• Pieter: De evaluatie van het scheiden van het afval is in mei. Verzocht wordt dit voor die tijd 
op onze agenda te zetten. Eerst wordt afgewacht hoe de gemeente de evaluatie op gaat 
zetten. Als er afval gaat slingeren, zal de Dorpsraad dit aankaarten. Ellen geeft aan dat er nu 
zakken “gedumpt” worden bij de Zwarte Plakweg. 

• Pieter: De kern America krijgt glasvezel, maar het buitengebied niet. De gemeente had dit wel 
gewild, maar Reggefiber doet dit niet omdat het niet rendabel is. In de vergadering wordt 
aangegeven dat het effect zal hebben als de buurt gezamenlijk optreedt. 

• Naar aanleiding van de vraag van Piet: Op de Kabroekstraat- G. Smuldersstraat zal de kast van 
Reggefiber worden geplaats. 

• Ruud heeft gemerkt dat het bos vanaf de Meteriksebaan niet meer bereikbaar is voor 
rolstoelen. Hay M raadt aan dit te melden bij Staatsbosbeheer (Dhr Lijbrand of Jan van der 
Ligt. Gegevens worden doorgegeven.). 

• Chantal is op het vervolg geweest van thema-avond armoedebestrijding. America heeft het 
Eetpunt en Huiskamerproject. Gevraagd is naar signalering van armoede. Er is gesuggereerd 
om te starten met een lespakket voor scholieren van de Wouter. Er is gevraagd om dat via 
Dynamiek en Akkoord aan te kaarten op meer plaatsen. Ook wordt de vraag gesteld om te 
kijken of hier prioriteitsgelden voor in te zetten. 

• Marco geeft aan dat de Hallo een interview met Dorpsraadleden wil doen om Dorpsraden voor 
te stellen. De Hallo wordt in een overleg van het Dagelijks Bestuur uitgenodigd. Graag willen 
we een foto maken met alle Dorpsraadleden. Voorgesteld wordt om dit op 14 maart te doen. 
 

Marco sluit de vergadering. 


